
ปที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

 ลุสิบสองสิงหาวโรกาส เฉลิมพระแมชาติฉลองสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาพระแมไทย ราษฎรรวมใจนอมเกลาถวายพระพร

 สํานึกพระมหากรุณา ธิคุณพระแมฟาอดิศร
ทรงเมตตาชาวไทยทรงอาทร ทรงดับรอนทุกขเข็ญใหบรรเทา

 ทรงหวงใยทรงใหทั้งไฟนํ้า ทรงติดตามคนเจ็บไขมิใหเหงา
ทรงใหปลูกตนไมใหรมเงา ทรงบรรเทาทุกขรอนผอนประจํา

 ทรงสรางอาชีพใหมีกินอยู ทรงใหทั้งความรูการศึกษา
ทรงเปนพระมิ่งแกวพระมารดา ทรงเปนพระแมฟาประชาไทย

 ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช อวยพระพรพระแมชาติเฉลิมสมัย
ขอทีฆายุกาแดพระแมไทย ขอเทิดไทพระองคทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด



ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที�เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

 ผมและคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสอ. ชุดที่ 41 
บรหิำรงำน ชสอ. ได้ 2 เดอืนเศษแลว้ครบั ทกุอยำ่งเริ่มลงตวั 
ผมและคณะกรรมกำร ชสอ. ได้ออกเดนิสำยไปพบ คำรวะ 
แนะน�ำตัว และขอค�ำแนะน�ำผู ้หลักผู ้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
ในวงกำรสหกรณ์ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี และ
ได้ให้กำรต้อนรบัผู้น�ำสหกรณ์ เช่น สนันบิำตสหกรณ์ และ
ชมุนมุสหกรณ์ระดบัชำต ิธนำคำรพำณชิย์ สมำคมฌำปนกจิ
สงเครำะห์ และ หนงัสอืพมิพ์หลำยฉบบั ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่
อำวโุส IMF ภำคพื้นเอเชยีแปซฟิก ผู้น�ำสหกรณ์จำกประเทศ
ศรลีงักำ และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จำกประเทศภฏูำน ในโอกำส
ที่ผมได้รับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ชสอ. อีก
สมยัหนึ่ง 

ผมและคณะกรรมกำร ชสอ. ได้มีโอกำสเข้ำพบและ
คำรวะ ท่ำนบรรหำร ศิลปอำชำ อดีตนำยกรัฐมนตรี และ
ประธำนที่ปรกึษำพรรคชำตไิทยพฒันำ ซึ่งดแูลงำนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท่ำนธรีะ วงศ์สมทุร และ ท่ำนสมศกัดิ์ 
ปริศนำนันทกุล อดีตรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้วย และได้พบท่ำนรองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่ำนยุคล 
ลิ้มแหลมทอง) ซึ่งท่ำนเป็นผู้ก�ำกบัดูแลงำนของกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งผมได้แนะน�ำตัว
และขอให้ท่ำนให้กำรสนบัสนนุ ชสอ. หลำยเรื่อง เช่น กำรแก้ไข 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ม. 50 (วำระกรรมกำรและกำรเว้นวรรค) ม. 41 

(สมำชิกสมทบ) และปัญหำวิกฤตของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ซึ่งมีสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ออมทรัพย์จ�ำนวนมำกฝำกเงินกับสหกรณ์
แห่งนี้ รวมถึงสหกรณ์นับพันสหกรณ์ที่ถือหุ ้นกับบริษัท
สหประกันชีวิต จ�ำกัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง 
และท�ำให้ภำพลกัษณ์ของสหกรณ์ไทยเสยีหำยทั้งระบบ

ผมได้รบัทรำบว่ำ มกีำรพดู และเขยีนในวำรสำรต่ำง ๆ  
จำกบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นประธำนกรรมกำร หรือ
เคยเป็นกรรมกำร หรอืเคยเป็นที่ปรกึษำ ชสอ. โดยกล่ำวถงึ
สำเหตุที่ต้องไปตั้งชุมนุมสหกรณ์แห่งใหม่ โดยโจมตี ชสอ. 
ต่ำง ๆ นำนำ เช่น กล่ำวหำว่ำมกีำรซื้อเสยีงในกำรเลอืกตั้ง 
ชสอ. บำงคนให้ร้ำย ชสอ. ว่ำก�ำลงัจะเจง เป็นต้น

ผมเรยีนว่ำ กำรไปตั้งชมุนมุสหกรณ์แห่งใหม่ ไม่มใีคร
ต�ำหนทิ่ำน เพรำะเป็นสทิธ ิ แต่ท�ำไมต้องโจมต ี หรอืให้ร้ำย 
ชสอ. ด้วย โปรดอย่ำใช้ ชสอ. เป็นข้ออ้ำงในกำรไปตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ขึ้นใหม่ หรือกล่ำวว่ำ ชสอ. ก�ำลังแย่เพรำะ
พวกท่ำนไม่ได้บริหำร ชสอ. เท่ำนั้นหรือ คนอื่นมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถสู้พวกท่ำนไม่ได้หรือ ยิ่งกล่ำวหำว่ำมีกำร
ซื้อเสียง ผมถือว่ำเป็นกำรดูหมิ่นผู ้แทนสหกรณ์สมำชิก
ทั่วประเทศเป็นอย่ำงมำก แทนที่จะทบทวนดูว่ำท�ำไมเขำ
จึงไม่เลือกพวกท่ำน จะดีกว่ำไปโทษคนที่ไม่เลือกท่ำนว่ำ
รบัเงนิซื้อเสยีง “เงนิซื้อเขำไม่ได้หรอกครบั”

ขออภยั ที่จ�ำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ สวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธำนกรรมกำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั       
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คณะผู้บริหาร ชสอ.
ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41 และฝายจัดการ 
ร ่วมบันทึกเทปถวำยพระพร 12 สิงหำคม เนื่องในโอกำส
วันมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชนินีำถ  ซึ่งเวยีนมำบรรจบในวนัที่ 12 สงิหำคม 2556 
ณ สถำนวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 
ที่ผ่ำนมำ 

เปิดสํานักงาน สอ.ครูพิษณุโลก จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 

รองประธานกรรมการ นายศรีโพธิ ์วายพุกัตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิี

เปดอำคำรส�ำนักงำนใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยมี นายสุชน ชามพูนท 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เกยีรตเิป็นประธำนในพธิเีปด เมื่อวนัที่ 18 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ 
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ชสอ. เดนิหนา้หารอืแนวทางพัฒนาขบวนการสหกรณไ์ทย
ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ์  ประธานกรรมการ น�ำคณะผูบ้รหิำร  

ชสอ. ประกอบด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  นายประดิษฐ หัสดี  

รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และ 

นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�าเนินการ เข้ำพบ นายอภินันท์  

จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบดอกไม้แสดง 

ควำมยนิดใีนโอกำสที่เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ เพื่อปรกึษำหำรอืแนวทำง 

และประสำนควำมร่วมมอืในกำรเผยแพร่กำรประชำสมัพนัธ์ขบวนกำร

สหกรณ์ และงำนสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ณ กรมประชำสมัพนัธ์ 

หลงัจำกนั้นได้เข้ำพบ นายบรรหาร ศลิปอาชา ประธานทีป่รึกษาพรรคชาตไิทยพัฒนา นายยคุล ลิม้แหลมทอง รอง

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรีะ วงศ์สมทุร และนายสมศกัดิ ์ปรศินานันทกุล  

อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งคณะผูบ้รหิำรพรรค พร้อมด้วย ดร.ธนภทัร ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา  

ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เพื่อหำรือแนวทำงกำรบริหำรงำนและพัฒนำ

ขบวนกำรสหกรณ์ในอนำคต รวมทั้งกำรแก้ไข 

พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 41 

สมำชิกสมทบ และมำตรำ 50 วรรคสำม วำระ

กำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ 

ณ ที่ท�ำกำรพรรคชำติไทยพัฒนำ ถนนพิชัย ดุสิต 

กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 16 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ 
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ชสอ. หารือ การก่อสร้างอาคารต้นแบบแห่งการออม

เมื่อวนัที่ 24 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ นายธน ู โพธิท์อง กรรมการด�าเนนิการ พร้อมด้วย 

นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ที่ปรึกษา ชสอ. และนายโกศล จุ้ยมี ประธานกรรมการ  

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เข้ำส�ำรวจพื้นที่และหำรอืแนวทำงกำรก่อสร้ำง 

อำคำรกจิกรรมสหกรณ์ (อำคำรต้นแบบแห่งกำรออม) ร่วมกบั พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์  

รองผู้ก�ากับการ ตชด.ที่ 14 นายประพันธ์ จิตต์เทศ  

หัวหน้าชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

และนายค�ารณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุร ี 

ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งลึก อ�ำเภอ 

แก่งกระจำน จงัหวดัเพชรบรุ ี

ทั้งนี้ ชสอ. และขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ จะได้ร่วมกนัสมทบทนุเพื่อสนบัสนนุกำรจดัสร้ำงอำคำรกจิกรรมสหกรณ์

ดังกล่ำวต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวำยอำคำรแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส  

ทรงเจรญิพระชนมำย ุ60 พรรษำ ในปี 2558 
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“เสริมพลังความเข้มแข็งสู่อนาคต”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนในพิธีเปดกำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำร ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแผนงาน และความเคลื่อนไหวทางการเงิน” จัดโดย 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยมี นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการชมรมฯ กล่ำว
รำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดสัมมนำต่อประธำนในที่ประชุม และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร 

ประธานกรรมการชมรมฯ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด 

กล่ำวต้อนรบั มผีู้เข้ำร่วมสมัมนำจ�ำนวนกว่ำ 150 คน 
ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำร

แก่ชมรมฯ จ�ำนวน 200,000 บำท และเงนิสนบัสนนุ
โครงกำรของโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประจ�ำปี 2556 แก่โรงเรยีนในภำคเหนอื จ�ำนวน 16 
โรงเรยีน โดยมผีูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์ในภำคเหนอื
เป็นผู้รบัมอบ

นอกจำกนี้ ได้มีกำรบรรยำยกำรบริหำรงำน
ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์

ออมทรพัย์ครูไทย (สสอค.) โดย นายสุทัศน์ กองปา อุปนายก สส.ชสอ. นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม กรรมการ สส.ชสอ. และ 

นายเอนก  เนียมเทศ นายก สสอค.

โดยผู้เข้ำร่วมสัมมนำให้ควำมสนใจเกี่ยวกับสมำคมฯ เป็นอันมำก และ
ได้สอบถำมปัญหำที่สงสัยและไม่เข้ำใจในหลำยประเด็น โดยได้รับกำรตอบจำก
วทิยำกรบรรยำยในรำยละเอยีดอย่ำงครบถ้วน และช่วงเยน็เป็นงำนเลี้ยงสงัสรรค์ 
โดยชมรม สอ.ภำคเหนอื ได้แสดงควำมยนิดกีบัคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชสอ. 
ที่ได้รบักำรเลอืกตั้งในกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2556 ที่ผ่ำนมำ 
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ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีสหกรณ์สมำชิกสอบถำมมำเป็นจ�ำนวนมำกว่ำ ชสอ. ได้น�ำเงินไปลงทุนในสหกรณ์

เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกดั หรอืไม่ หลงัจำกเกดิกรณสีหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกดั ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงนิ 

อันเนื่องมำจำกข้อบกพร่องในกำรบริหำรจัดกำรหลำยลักษณะ จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินให้แก่ผู้ฝำกหรือผู้ลงทุน

ในตั๋วสัญญำใช้เงินของสหกรณ์ รวมถึงสหกรณ์ 40 แห่ง ที่น�ำเงินไปฝำกหรือซื้อตั๋วสัญญำใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่น จ�ำกดั รวมทั้งสิ้น 8,218.38 ล้ำนบำท ตำมที่ได้มกีำรเสนอข่ำวของสื่อมวลชนหลำยส�ำนกัแล้วนั้น

ชสอ. ขอเรียนชี้แจงยืนยันวา ชสอ. ไมมี เงินใหกู  ไม มี เงินฝาก หรือไมมี เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือ
ไมมีเงินลงทุนอื่นใด ในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด แมแตบาทเดียว

ชสอ. มีนโยบำยกำรบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ในทำงที่ก่อให้เกิดเสถียรภำพ ควำมมั่นคงเป็นส�ำคัญ กำรลงทุน

ของ ชสอ. ทุกรำยกำรจะอยู่ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ พระรำชบัญญัติสหกรณ์ ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์แห่งชำต ิ (คพช.) ข้อก�ำหนดคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

โดย ชสอ. มโีครงสร้ำงกำรบรหิำรสนิทรพัย์โดยสรปุดงันี้ 

ชสอ. ไม่มีเงินลงทุน
 ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

โครงสร้างการบริหารสินทรัพย์ของ ชสอ. (แหล่งใช�ไป)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท
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ตอบขอสงสัยและประเด็นพาดพิง ชสอ.
ของคุณฤกษชัย รัตรสาร ผูแทน สอ.กฟผ. จก.
โดย ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.

วนัก่อนผมได้มโีอกำสอ่ำนบทควำมที่คณุฤกษ์ชยั รตัรสำร ผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์กำรไฟฟำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย จ�ำกดั (สอ.กฟผ.จก.) ซึ่งเคยเป็น
กรรมกำร ชสอ. 1 ปี  ได้ตพีมิพ์ไว้ในหนงัสอืข่ำว สอ.กฟผ. ปีที่ 34 ฉบบัที่ 275 เดอืนมถินุำยน 2556 แสดงทศันคตเิชงิลบพำดพงิถงึ ชสอ. ไว้หลำยประเดน็ 
ผมในฐำนะผู้บริหำร ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมำชิก จึงต้องขอใช้โอกำสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสำธำรณชนทั่วไป
ได้ใช้ดลุยพนิจิให้เกดิควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ ชสอ. ซึ่งเป็นองค์กำรกลำงของสหกรณ์ออมทรพัย์ทั่วประเทศในประเดน็สำระส�ำคญั ดงันี้

1. การเลือกตั้ง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่ำ “...ทีมของผมทั้งทีมไมผานการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้ง ๆ ที่เพื่อนรวมทีมมาจากสหกรณสมาชิกที่มี
ความมั่นคง ประกอบดวยบุคลากรหลากหลายอาชีพมากกวา คะแนนถูกทิ้งหางจนเห็นไดชัดวา การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการดวยวิถีทางการเมือง 
มากกวาการเลอืกตั้งโดยการใชวจิารณญาณของแตละบคุคลตามปกต.ิ..”

 ค�าชี้แจง : กำรเลือกตั้งของ ชสอ. ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมข้อบังคับ และระเบียบ ชสอ. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรด�ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร พ.ศ. 2549 ทุกประกำร กำรหำเสียงเป็นไปตำมวิถีทำงประชำธิปไตย ต่ำงคนต่ำงหำโอกำสแสดงตน
ต่อผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์ผูม้สีทิธิ์ลงคะแนน พร้อมน�ำเสนอแนวนโยบำยในกำรพฒันำ ชสอ. และขบวนกำร เพื่อให้ผูแ้ทนสหกรณ์ได้ใช้วจิำรณญำณหรอื
ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครท่ำนใด ผู้แทนสหกรณ์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงเกียรติ และมีประสบการณ์

ทางการบริหารมาแล้วทั้งสิ้น นอกจำกนี้แล้วกำรด�ำเนนิกำรเลอืกตั้ง ก็มีการจัดการและควบคุมให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง จ�านวน 25 คน ตามที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น

2. สภาพคล่อง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่ำ “...สินทรัพยของชุมนุมฯ จํานวน 60,000 ลานบาทเศษนั้น เปนเงินที่กูมาจากสถาบันการเงินตาง ๆ 
ถึง 25,700 กวาลาน เงินกูจํานวนมากนั้นไดมาจากการนําเงินที่สมาชิกฝากไปซื้อตราสารหนี้ หลังจากนั้นนําตราสารหนี้ไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
การกูเงินจากธนาคาร เมื่อไดเงินมาจะนําไปซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น และนําไปเปนหลักทรัพยสําหรับการกูเงินครั้งตอไป ทําเชนนี้หลาย ๆ รอบ จนยอด
เงนิกูสูงขึ้นเรื่อย ๆ รูสกึไมสบายใจครบั เพราะเมื่อไหรที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเงนิกู หรอืเรงรดัหนี้สนิคนื ปญหาสภาพคลองจะเกดิขึ้นทนัท.ี..”

 ค�าชี้แจง : ข้อมูลที่คณุฤกษ์ชยัน�ำมำวเิครำะห์น่ำจะมคีวำมผดิพลำดคลำดเคลื่อน ข้อมูลของงบกำรเงนิ ณ วนัสิ้นปีบญัช ี31 มนีำคม 2556 
ชสอ. มยีอดวงเงนิกู้มำจำกสถำบนักำรเงนิอื่นเพยีง 17,436 ล้ำนบำท มยีอดเงนิรบัฝำกและตั๋วสญัญำใช้เงนิของ ชสอ. รวม 32,381 ล้ำนบำท และได้น�ำไป
ลงทนุในตรำสำรหนี้ 20,545 ล้ำนบำท คดิเป็น 63.45% ของตั๋วสญัญำใช้เงนิและเงนิรบัฝำก หรอืคดิเป็น 0.63 รอบ ขณะที่น�ำตรำสำรหนี้ไปค�้ำประกนัวงเงนิกู้
จำกสถำบนัต่ำง ๆ  เพยีง 17,436 ล้ำนบำท (ไม่ใช่ 25,700 ล้ำนบำท ตำมที่คณุฤกษ์ชยัเข้ำใจ) คดิเป็น 84.86% ของตรำสำรหนี้ หรอื 0.85 รอบ จงึไม่ได้เป็นการ

หมุนเงินหลาย ๆ รอบตามที่คุณฤกษ์ชัยเข้าใจ ข้อเท็จจริงคือ ยังหมุนไม่ถึง 1 รอบด้วยซ�้าไป

 ชสอ. มกีำรบรหิำรกำรเงนิด้วยควำมระมดัระวงั ละเอยีดรอบคอบ และตดิตำมดแูลอย่ำงใกล้ชดิ ด้วยเครื่องมอืทำงกำรบรหิำรและหลกัวชิำกำร
ที่เป็นสำกล มกีำรจดัท�ำประมำณกำรกระแสเงนิสดล่วงหน้ำ (Proforma Cash flows) มกีำรก�ำหนดระดบัอตัรำกำรด�ำรงสนิทรพัย์สภำพคล่องตำมสถำนกำรณ์
ภำวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระดับสัญญำณเตือนภัยสภำพคล่องเป็นรำยวัน รวมทั้งได้มีกำรด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำมแนวทำง BASEL I-III 
ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีอัตรำส่วน BIS Ratio ที่ระดับ 21.35% เมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่ำ 8.5% แสดงให้เหน็ถงึสถำนะกำรเงนิที่มั่นคง 

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝาก : คณุฤกษ์ชยั ได้ระบวุ่ำ “...ภาพรวมดอกเบี้ยเงนิกูตํ่ากวาดอกเบี้ยเงนิฝาก ชสอ. ตองไปหารายได
อื่นมาเสริมใหมีเงินจายแกผูฝาก หากสมาชิกกูเงินจาก ชสอ. แลวนํากลับมาฝากกับ ชสอ. อีกที จะไดกําไร คือ เงินเฉลี่ยคืน เชนนี้แลวจะสราง
ความเชื่อมั่นใหผูนาํเงนิมาฝากไดอยางไรวาจะมเีงนิคนืเขาแนนอน...”

 ค�าชี้แจง : ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีสินทรัพย์รวม 60,678 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกหลำยทำง มีก�ำหนดระยะเวลำ และ
ต้นทนุเงนิทนุที่แตกต่ำงกนั อตัรำดอกเบี้ยเงนิรบัฝำกของ ชสอ. มรีะยะเวลำที่แตกต่ำงกนั ตั้งแต่เผื่อเรยีก 7 วนั 14 วนั ไปจนถงึ 5 ปี อตัรำดอกเบี้ย
จะสมัพนัธ์กบัระยะเวลำและจ�ำนวนเงนิฝำกซึ่งมคีวำมแตกต่ำงกนัตั้งแต่ 0.95% ถงึ 5.05% วงเงนิฝำกตั้งแต่ 1 หมื่นบำท ถงึ 20 ล้ำนบำท ส่วนอตัรำดอกเบี้ย
เงินกู้ของ ชสอ. ระยะสั้น 4.65% ระยะปำนกลำง 4.80% และระยะยำว 4.95% ในกำรบริหำรส่วนต่ำงทำงกำรเงิน ชสอ. จะต้องมีกำรค�ำนวณต้นทุน
เงนิทนุเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนกั (Weighted Average Cost of Capital) และค�ำนวณอตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนกั (Weighted Average Return on Capital) 
ของเมด็เงนิทั้งจ�ำนวน 60,678 ล้ำนบำท จงึจะเหน็ภำพรวมทั้งหมดได้ โดย ณ สิ้นปีบญัชขีอง ชสอ. มโีครงสร้ำงส่วนต่ำงทำงกำรเงนิ โดยสรปุ ดงันี้
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ส่วนต่างทางการเงินของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

 ร้อยละ

 ผลตอบแทนกำรลงทนุ  4.6795
  ต้นทนุเงนิทนุ (รวมปันผล) 4.0476
  ต้นทนุบรหิำร 0.2101
  ต้นทนุเพื่อจดัสรรทนุและเฉลี่ยคนื 0.4033
 รวมต้นทนุทั้งสิ้น  4.6610
 ส่วนต่ำง  0.0185

หมายความว่า : ชสอ. มผีลตอบแทนกำรลงทนุ เพยีงพอต่อกำรจ่ำยต้นทนุ เงนิทนุ ปันผล เฉลี่ยคนื และจดัสรรเป็นทนุต่ำง ๆ แล้ว ยงัคงมสี่วน
ต่ำงอยู่อกี 0.0185%

ส่วนต่างทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

 ร้อยละ

 ผลตอบแทนในธรุกจิสนิเชื่อ  4.8404
  ต้นทนุเงนิทนุ 4.0476
  ต้นทนุเฉลี่ยคนื 0.1694
  ต้นทนุบรหิำร 0.0178
 รวมต้นทนุในธรุกจิสนิเชื่อ  4.2348
 ส่วนต่ำงในธรุกจิสนิเชื่อ  0.6056

หมายความว่า : ในธรุกจิสนิเชื่อของ ชสอ. นอกจำกสำมำรถเลี้ยงตวัเองได้แล้ว ยงัสร้ำงส่วนต่ำงให้กบั ชสอ. โดยรวมอกี ร้อยละ 0.6056 ครบั

 หมายเหต ุ: ชสอ. มไิด้บรหิารจนเกดิส่วนต่างมากนกั เพราะไม่ได้เป็นองค์การทีเ่น้นสร้างก�าไร แต่เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิเป็นส�าคญั

4. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : คณุฤกษ์ชยั ตั้งข้อสงสยัไว้ว่ำ ชสอ. ขอตั้งงบประมำณเกี่ยวกบักำรจดัซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ�ำนวน 
316 ล้ำนบำท และกำรจดัท�ำศูนย์คอมพวิเตอร์อกี 120 ล้ำนบำท ท�ำไมไม่ไปร่วมกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ำกดั

 ค�าชีแ้จง : ชสอ. ได้ประกำศวสิยัทศัน์ไว้อย่ำงชดัเจนแล้วว่ำ “ชสอ. เป็นศนูย์กลางสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ธ�ารงไว้ซึง่อดุมการณ์สหกรณ์ 

และเป็นสากลภายในปี 2559” พร้อมทั้งก�ำหนดพนัธกจิไว้ 6 ประกำร โดยพนัธกจิที ่2 คอื เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ออมทรพัย์  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ ชสอ. เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยและสัมมนาระดมความคิดเห็นมาจากบรรดาผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ของ ชสอ. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร ชสอ. ได้พิจารณา 

เห็นถึงปัญหาความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต

 
5. สมาชิกภาพใน ชสอ. : คณุฤกษ์ชยั ได้ตั้งประเดน็เชญิชวนให้กรรมกำร สอ.กฟผ.จก. ได้คดิว่ำ สอ.กฟผ.จก. ควรจะคงควำมเป็นสมำชกิ 

ต่อไปอกีหรอืไม่
 ค�าชี้แจง : ชสอ. ยังคงเห็นควำมส�ำคัญของสหกรณ์สมำชิกทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 1,016 สหกรณ์ ว่ำจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ 

ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ สร้ำงควำมมั่นคงก้ำวหน้ำให้แก่ขบวนกำรสหกรณ์ตำมอุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 
เป็นพี่ใหญ่ช่วยดูแลสหกรณ์น้องที่ยังอ่อนแอให้เจริญเติบโตก้ำวหน้ำไปเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เช่นเดียวกับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งย่อม
ต้องกำรให้สมำชิกสหกรณ์ที่มีควำมเป็นอยู่ที่ดีได้ช่วยเหลือสมำชิกผู้ด้อยฐำนะกว่ำผ่ำนกิจกรรมหรือบริกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์ การร่วมมือช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน สามารถกระท�าได้ในหลายสถานะ หลายลักษณะและโอกาส ไม่จ�าเป็นว่าสมาชิกท่านนั้นจะต้องได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บรหิารสหกรณ์ก่อนจงึจะช่วยเหลอืสมาชกิท่านอืน่ได้ จงึหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ สหกรณ์ออมทรพัย์ทกุแห่งทั่วประเทศจะได้ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัสร้ำงสรรค์
ควำมเป็นเอกภำพ เสถยีรภำพ และควำมมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อประโยชน์ต่อกำรพฒันำคณุภำพชวีติที่ดรี่วมกนัของสมำชกิสหกรณ์ต่อไป 
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมงำนเสวนำพิเศษ 

หวัข้อ “ท้องถิ่น-ชมุชน พลงัขบัเคลื่อนประเทศไทย” พร้อมมอบดอกไม้แสดงควำมยนิด ี

ในวำระครบรอบ 63 ปี หนงัสอืพมิพ์สยำมรฐั โดยม ีนายกตพล คงอุดม กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จ�ากัด เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่ 24 มถินุำยน ที่ผ่ำนมำ 

ณ ศูนย์กำรประชมุแห่งชำตสิริกิติิ์ 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยฝ่ำย

จัดกำร ร่วมงำนท�ำบุญพร้อมมอบดอกไม้แสดงควำมยินดี เนื่องในโอกำส

ครบรอบ 32 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทำน จ�ำกดั โดยม ีนายจเร 

ทองด้วง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 

จ�ากัด เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ให้สมัภำษณ์ในรำยกำร “เส้นทางสหกรณ์” ในประเดน็ต่ำง ๆ  
ที่น่ำสนใจเกี่ยวกบั ชสอ. อำท ิอำคำรประหยดัพลงังำน กำรด�ำเนนิงำนของ ชสอ. และนโยบำยกำรบรหิำรงำน เมื่อวนัที่ 8 
กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนกังำน ชสอ. 

รำยกำรเส้นทำงสหกรณ์ เป็นรำยกำรที่ผลิตโดยสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ออกอำกำศทุกวันจันทร์ 
เวลำ 16.05 - 16.30 น. ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถติดตำมรำยกำรเกี่ยวกับ
ขบวนกำรสหกรณ์ได้ตำมวนัเวลำดงักล่ำว 

ร่วมแสดงความยินดี 
ครบรอบ 63 ปี สยามรัฐ

ครบรอบ 32 ปี 
สอ.กรมชลประทาน จก.  

บันทึกเทปรายการ 
เสนทางสหกรณ

กิจกรรม
ในรอบเดือน Ê.¤.

56
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ชสอ. ร่วมประชุมกับ
ชมรมสหกรณอ์อมทรพัย ์กทม. 

เขตพื�นที่ 1

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ให้เกยีรติ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 2 ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหำนคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 
ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุอำคำรกรมหมื่นพทิยำลงกรณ์ ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ เขตพื้นที่ 1 ดุสิต กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ น�ำทมีกำรตลำด ชสอ. เยี่ยมเยอืนสหกรณ์กำรเกษตรท่ำวุง้ จ.ลพบรุ ี

โดยม ีนายสมควร ทบังาม ประธานกรรมการ คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร และฝ่ำยจดักำรให้กำรต้อนรบั ณ ส�ำนกังำนสหกรณ์ 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม 2556 

ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ภาคการเกษตร

ชสอ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ ชสอ. 
มอบเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำสงเครำะห์ศพแก่บุคลำกรของสหกรณ์สมำชิก ชสอ. โดยมอบให้แก่ภรรยำนำยลือไกล ธรรมชำต ิ
กรรมกำรสหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ีจ�ำกดั เมื่อวนัที่ 4 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนกังำนสหกรณ์
ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ีจ�ำกดั 
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นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ กรรมการด�าเนินการ 

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา และฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชสอ. เยี่ยมชมงำนชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ี จ�ำกดั เกี่ยวกบักำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ระบบเครอืข่ำยเอทเีอม็ของสหกรณ์ โดยม ีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมปาไม้ จ�ากดั และประธานกรรมการด�าเนนิการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั ให้กำรต้อนรบั นายวชิติ 

สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยำยสรปุภำพรวมขององค์กร เมื่อวนัที่ 19 กรกฎำคม 

ที่ผ่ำนมำ 

ชสอ. เยี่ยมชมงานและร่วมประชุมความร่วมมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสหกรณ์ไทย กับ ชอท.

คณะผู้เชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต รุ่นที่ 5 กรมกำรพัฒนำชุมชน จ�ำนวน 43 คน 

เข้ำเยี่ยมชมและศกึษำดูงำน ชสอ. เมื่อวนัที่ 8 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 

และ นายประเสริฐ เมืองแก้ว กรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ำยจดักำร ชสอ. ให้กำรต้อนรบัคณะดงักล่ำว 

กรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงาน ชสอ.
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั จดัโครงกำรสำยใย
สหกรณ์ไม่เกษยีณ ทศันศกึษำ อมัพวำ จงัหวดัสมทุรสงครำม 
เมื่อวนัที่ 6 - 7 กรกฎำคม 2556 โดยม ีนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
เป็นประธำนกล่ำวเปดงำนสมัมนำ นำยสภุำพ ค�ำแฝง กรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะศึกษำและประชำสัมพันธ์ เป็นวิทยำกร
ให้ควำมรูแ้ละค�ำแนะน�ำสทิธปิระโยชน์หลงัเกษยีณอำยรุำชกำร 
โครงกำรในครั้งนี้ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกสมำชิก
สหกรณ์ โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกกับสหกรณ์ และสมำชิกหลังเกษียณอำยุรำชกำรยังคงเป็นสมำชิกสหกรณ์ต่อไปได้ งำนนี้
นอกจำกสมำชกิจะได้พบปะสงัสรรค์กนัแล้ว ยงัได้รบัควำมรู้ ควำมสขุ ควำมทรงจ�ำ และมติรภำพด ีๆ  กลบัไปกนัถ้วนหน้ำ 

เกษียณแต่ตัว...แต่สายใยสหกรณ์ไม่เคยเกษียณ

ตดิต่อสอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิ ณ ส�ำนกังำนสหกรณ์ที่เปน็ศนูย์ประสำนงำน สส.ชสอ. หรอืส�ำนกังำนท�ำกำรสมำคมฯ อำคำร ชสอ. 
โทร. 0 2496 1251-2 หรอื http://fsct.ifsct.net 

โดยมีคุณสมบัติสมาชิก ดงันี้
1. เป็นสมำชิกประเภทสำมัญของสหกรณ์ออมทรพัย์ ที่เป็นสมำชิก
 ของ ชสอ.
2. เป็นสมำชิกประเภทสำมัญของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
 กลุ่มอำชพี 
3. อำยไุม่เกนิ 60 ปี (ต้องเป็นผูท้ี่เกดิตั้งแต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2496 
 เป็นต้นไป)

หลักฐานเอกสารการสมัคร
1. ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำบตัรข้ำรำชกำร
2. ส�ำเนำทะเบยีนบ้ำน
3. ใบรับรองแพทย์ (อำยุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน นับถึง
 วนัที่รบัสมคัร)

4. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร และส�ำเนำ
 ทะเบยีนบ้ำนของผู้รบัผลประโยชน์
5. ส�ำเนำเอกสำรอื่น ๆ ประกอบ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล 
 ทะเบยีนสมรส เป็นต้น

การรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนด้วยตัวเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
 ต้นสงักดัที่ตอบรบัเป็นศูนย์ประสำนงำนของสมำคมฯ
2. สมำชิกสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม ่รับเป ็นศูนย ์
 ประสำนงำน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตัวเอง 
 ณ ส�ำนักงำนสมำคมฯ ชั้น 5 อำคำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
 แห่งประเทศไทย จ�ำกดั 199 ม.2 ถนนนครอนิทร์ ต�ำบลบำงสทีอง 
 อ�ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบรุี
3. เปดรบัสมคัรตั้งแต่วนัที่ 1 สงิหำคม 2556 ถงึวนัที่ 31 สงิหำคม 
 2556

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
รับสมัครสมาชิก รอบ 4/2556
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ชสอ.พัฒนำคุณภำพ

บุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จดัอบรมคอมพวิเตอร์ หลกัสตูร 

“Microsoft Excel for HR 

(2003 - 2010)” ระหว่ำงวันที่ 

3 - 5 กรกฎำคม 2556 และ 

หลกัสูตร “เทคนคิกำรสร้ำงงำนน�ำเสนอแบบมอือำชพี PowerPoint 2007 - 2010” 

ระหว่ำง วนัที่ 17 - 19 กรกฎำคม 2556 โดยม ีพลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ กรรมการ

ด�าเนินการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้

ด้านวิชาการ เป็นประธำนเปดกำรอบรม ณ ห้องฝึกอบรม 604 ชั้น 6 

ส�ำนกังำน ชสอ. โดยมผู้ีสนใจเข้ำรบักำรอบรมทั้งสิ้น 65 คน จำก 40 สหกรณ์ 

ชสอ.ได้น�ำเกณฑ์กำรด�ำรงเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสี่ยง หรอืที่เรยีกว่ำเกณฑ์ Basel II มำใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
ที่ผู้ก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินในประเทศต่ำง ๆ ใช้ในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำบันกำรเงินด้วยกำรก�ำหนดให้
สถำบันกำรเงินมีกองทุนเพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ และธนำคำรแห่งประเทศไทย
ได้น�ำเกณฑ์ดงักล่ำวมำใช้ก�ำกบัดแูลธนำคำรพำณชิย์ทกุแห่งภำยในประเทศไทย โดยก�ำหนด “อัตราส่วนเงนิกองทนุต่อสินทรพัย์เสีย่ง 
หรือ BIS Ratio” (ซึ่งค�ำนวณจำกเงนิกองทนุ หำรด้วยสนิทรพัย์เสี่ยงของธนำคำรพำณชิย์ โดยเงนิกองทนุเปรยีบเสมอืนส่วนของ
เจ้ำของในงบดลุ และสนิทรพัย์เสี่ยงกค็อืสนิทรพัย์ที่มอียูใ่นงบดลุ ซึ่งแต่ละรำยกำรจะมค่ีำควำมเสี่ยงไม่เท่ำกนั) ที่ธนำคำรพำณชิย์
ไทยต้องด�ำรงไว้ในระดบัไม่ต�่ำกว่ำ 8.5%

ณ 30 มถินุำยน 2556 ธนำคำรพำณชิย์ไทยเฉลี่ยมอีตัรำส่วน BIS = 15.75% ขณะที่ ชสอ. อยูท่ี่ระดบั 20.85% แสดงให้เหน็ถงึ
สถำนะทำงกำรเงนิที่มั่นคงของ ชสอ. เมื่อพจิำรณำในประเดน็กำรมเีงนิกองทนุที่เพยีงพอต่อกำรดูแลสนิทรพัย์เสี่ยง

เกณฑ์ Basel ได้รบักำรพฒันำขึ้นโดย Bank for International Settlement (BIS) ตั้งอยู่ที่เมอืง Basel ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศ ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรกลำงและธนำคำรพำณิชย์
ของประเทศต่ำง ๆ  ในกำรก�ำกบัดแูลควำมเสี่ยง เสรมิสร้ำงเสถยีรภำพของระบบกำรเงนิ โดย BIS ได้ตั้งคณะกรรมกำร Basel Committee 
on Banking Supervision ขึ้นมำ เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงกำรค�ำนวณเงนิกองทนุส�ำรองขั้นต�่ำของธนำคำรพำณชิย์ทั่วโลก 

ชสอ. มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์

ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅà§Ô¹¡Í§·Ø¹µÒÁ Basel II

BIS Ratio = 20.85%
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ขาว ประชาสัมพันธ

¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍµÍºáººÊíÒÃÇ¨ 
“¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�”

ชสอ. มคีวำมประสงค์ที่จะท�ำกำรส�ำรวจข้อมลูกำรจดัสวสัดกิำรให้กบับคุลำกรของสหกรณ์ออมทรพัย์ เพื่อส่งเสรมิ

และสนบัสนนุกำรจดัสวสัดกิำรให้กบับคุลำกรของสหกรณ์ออมทรพัย์ให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ จึงขอควำมร่วมมือมำยังสหกรณ์สมำชิกในกำรตอบ

แบบส�ำรวจดงักล่ำว โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมำยเลขที่ ชสอ.ว 64/2556 พร้อมแบบส�ำรวจ ไปยงัสหกรณ์ของท่ำนแล้ว และ

สำมำรถดูรำยละเอยีดได้ที่ www.fsct.com 

¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¹íÒÊ‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 
áÅÐºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊË¡Ã³�»ÃÐ¨íÒà´×Í¹

ชสอ. ขอควำมร่วมมอืสหกรณ์ในกำรน�ำส่งหนงัสอืรำยงำนกจิกำรประจ�ำปี 2555 และบนัทกึข้อมูลกำรด�ำเนนิงำน

ของสหกรณ์ประจ�ำเดอืนลงในโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลสหกรณ์ออมทรพัย์ผ่ำนเวบ็ไซต์ member.fsct.com 

โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมำยเลขที่ ชสอ.ว 65/2556 พร้อมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ชุด คือ รำยชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่ส่งรำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2555 และค�ำแนะน�ำในกำรบันทึกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ประจ�ำเดือน

ให้กบัสหกรณ์สมำชกิแล้ว สำมำรถดูรำยละเอยีดได้ที่ www.fsct.com 

ªÊÍ. ̈ Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ ËÅÑ¡ÊÙµÃ “¼ÙŒºÃÔËÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÃÐ´ÑºÊÙ§ ÃØ‹¹·Õè 2”

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล มีควำมรู ้และ

ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์อย่ำงเป็นองค์รวมเพื่อน�ำประโยชน์สู่สมำชกิ

ระหว่ำงวนัที่  21 พฤศจกิำยน 2556  ถงึ 11 มกรำคม 2557  ณ โรงแรมเดอะรชิ อ.เมอืง  จ.นนทบรุ ีสอบถำมรำยละเอยีด 

ได้ที่ฝ่ำยวชิำกำร โทร. 0 2496 1199  ต่อ 308 - 311  หรอื www.fsct.com 

ªÊÍ. ¡íÒË¹´¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�´Õà´‹¹ 
¹Ñ¡ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�´Õà´‹¹

รวมทั้งรำยงำนกจิกำรประจ�ำปีดเีด่น ประจ�ำปี 2556 สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ พร้อมรำยละเอยีด 

ได้ทำง www.fsct.com สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316 
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จัดท�าโดย : ฝายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุำตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ :  ฝ่ำยเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั 199 หมู่ 2 ต.บำงสทีอง 
อ.บำงกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสำร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

5 แสนบาทขึ�นไป 12 เดือน 4.15

เงื่อนไขการลงทุน
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเปดจ�ำหน่ำยตั๋วสัญญำใช้เงินและ
 เงนิฝำกประจ�ำ ระยะเวลำ 12 เดอืน โดยไม่จ�ำกดัจ�ำนวน แต่ไม่น้อยกว่ำ
 ฉบบัละ 500,000 บำท
2. กำรช�ำระดอกเบี้ย
 - ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบอำยฝุำก
3. กำรไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
  - กรณถีอนก่อนก�ำหนดจะไม่ได้รบัดอกเบี้ย
4. เปดจ�ำหน่ำยให้แก่สหกรณ์สมำชิก สหกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่
 วนัที่ 24 กรกฎำคม - 30 สงิหำคม พ.ศ. 2556

รุ่นออมทรัพย์ รับวันแม่ รุ่นสะสมทรัพย์ รับวันแม่

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

5 แสนบาทขึ�นไป 18 เดือน 4.25

เงื่อนไขการลงทุน
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเป ดจ�ำหน่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน
 และเงินฝำกประจ�ำ ระยะเวลำ 18 เดือน โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน 
 แต่ไม่น้อยกว่ำฉบบัละ 500,000 บำท
2. กำรช�ำระดอกเบี้ย
 - ช�าระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอำยกุำรฝำก
3. กำรไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
 - กรณถีอนก่อนก�ำหนด ตั๋วสญัญำใช้เงนิและเงนิฝำกประจ�ำ ที่มรีะยะ
  กำรฝำกไม่ถงึ 3 เดอืน ถอนได้โดยไม่มดีอกเบี้ย และระยะเวลำฝำก
  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่มีก�ำหนดถอน ชสอ.จะจ่ำยดอกเบี้ย
  ในอตัรำออมทรพัย์ของ ชสอ. ตำมระยะเวลำที่ถอืจรงิ ณ วนัที่ฝำก
4. เปดจ�ำหน่ำยโดยไม่จ�ำกดัจ�ำนวนระหว่ำงวนัที่ 1 สงิหำคม - 30 สงิหำคม 
 พ.ศ. 2556

ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป 

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé

ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.65 ต่อปี 4.85 ต่อปี 4.95 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา


